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EXAMEN OBTENCIÓ D’HÀNDICAP 
 

REQUISITS 

Els requisits per obtenir i tramitar el hàndicap de joc són: 

1 Estar en possessió de la Llicència Federativa EN VIGOR (al corrent de pagament en l’any en curs). 
 

2 Realitzar una prova PRÀCTICA i una prova TEÒRICA. 

• La prova pràctica, es realitzarà en el Club/Camp, on es facin les classes, i l’acreditarà el/la 
professional que les imparteixi. 

El professional informarà a la Federació, del hàndicap que atorga al seu alumne, per tal es 
pugui presentar a la prova teòrica. 

• La prova teòrica, es podrà realitzar a les oficines de la Federació* (en horari d’atenció al 
federat), i a aquells clubs i camps que ofereixin el servei esmentat.  

El temari a estudiar és la GUIA RÀPIDA DE LES REGLES DE GOLF 2019, disponible a la web 
oficial de la FCGolf : https://www.catgolf.com/ca/obtenir-handicap  

3 Fer el corresponent pagament dels drets d’examen, i de la diferència entre la llicència sense 
hàndicap i la llicència  amb hàndicap: 

Forma de pagament: 

• EFECTIU: 31.20€ 

• PRESENTANT JUSTIFICANT D’INGRÉS O TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA ALS SEGÜENTS 
COMPTES: 

 
NÚMERO DE COMPTE TITULAR COMPTE IMPORT 

ES97 2100 2883 0002 0001 3405 FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF 20,00€ 

ES54 2038 2956 7868 0007 5045 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 11,20€ 
 
 
*Seguint les recomanacions i restriccions vigents adoptades pels organismes oficials en matèria de 
prevenció i contenció de la Covid-19, no es realitzaran exàmens teòrics a la seu de la Federació fins a nou 
avís. Continua sent viable la seva realització als clubs/camps de golf, i sempre amb cita prèvia.  
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QUEDEN EXEMPTS DE REALITZAR L’EXAMEN: 

• Els federats que acreditin tenir o haver tingut el hàndicap amb anterioritat. 

• Els federat del nivell: benjamí, aleví, infantil, cadet,  boys i  girls (fins a 21 anys), sent el Comitè 
de Competició del Club o el seu professor en el seu defecte, qui es responsabilitzarà d’adjudicar 
hàndicap i ho comunicarà per correu electrònic a la FCGolf (catgolf@catgolf.com) 

• Els federats de Pitch&Putt, i amb hàndicap inferior a 16, que vulguin obtenir la llicència i 
hàndicap de golf, estaran EXEMPTS de realitzar les PROVES TEÒRICA I PRÀCTICA, sempre que,  
amb el full de sol·licitud de llicència, s’informi del número de llicència de la Federació de 
Pitch&Putt amb el fi d’acreditar el seu hàndicap. 

• Els federats que ja estan en possessió de la llicència de la FCGolf, sense hàndicap i  tenen un 
hàndicap de Pitch & Putt, inferior a 16,  també estaran EXEMPTS  de les PROVES TEÒRICA I 
PRÀCTICA . Podran obtenir el hàndicap, informant del número de llicència de Pitch & Putt, i 
presentar el comprovant de pagament de la diferència de llicència sense hàndicap a llicència 
amb hàndicap, al compte indicat: 

 
NÚMERO DE COMPTE TITULAR COMPTE IMPORT 

ES54 2038 2956 7868 0007 5045 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 11,20€ 
 
Per a l'adjudicació del hàndicap, s'aplicarà la següent taula d’equivalència: 
 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DE HÀNDICAP DE PITCH & PUTT A 
HÀNDICAP DE GOLF  

   

HANDICAP DE PITCH&PUTT  HANDICAP DE GOLF 
   

1 o inferior  16 
2 a 5  19 
6 a 9  22 

10 a 13  26 
14 a 16  28 

 
EXÀMENS ALS CLUBS/CAMPS 

• Cada club/camp haurà de designar a una persona del Comitè de Competició del mateix 
club/camp, la qual es farà responsable dels exàmens. Es comunicarà a la FCGolf emplenant  el 
formulari (inclòs a aquesta circular). 

• Recomanem que els clubs que disposin d’àrbitre, sigui la persona designada.   

• Quan un jugador del club/camp tingui el nivell de joc per accedir en aquest examen, la persona 
responsable podrà fer-li l’examen individualment. 

• Si un club/camp vol sol·licitar un àrbitre a la FCGolf, serà necessari tenir un grup mínim de 10 
persones.  
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PROCEDIMENT A SEGUIR PEL CLUB  

• Sol·licitar per escrit model d’examen a la FCGolf (Examen 1-2020) i enviar justificants de la 
prova pràctica aprovada. 

• Enviar justificants de pagament. (catgolf@catgolf.com)  

 
DOCUMENTACIÓ QUE HAURÀ DE PRESENTAR EL CLUB A LA FCGolf UN COP FINALITZAT 
L’EXAMEN (catgolf@catgolf.com)  
 
• Llistat dels federats examinats a on s’ha de fer constar: 

o Núm. de llicència. 

o Nom i cognoms. 

o Hàndicap proposat pel professional. 

• Exàmens realitzats. 

• Adjuntar al llistat anterior comprovant de pagament.  

 
ELS RECORDEM QUE EL HÀNDICAP NO SERÀ EFECTIU FINS QUE NO HAGI ESTAT ACTUALITZAT 

PER LA RFEG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federació Catalana de Golf 
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FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF 
FULL D’INSCRIPCIÓ A L’EXAMEN D’OBTENCIÓ D’HÀNDICAP 

 

 
 
Club que presenta al candidat: _______________________________________________________ 

Nom del Professor: ________________________________________________________________ 

Núm. de llicència del professor: _________________ 

Data d’examen: _____   de   _________________  de 20______ 

 

Forma de pagament: 

  Transferència prèvia a la data (el justificant s’haurà de presentar el dia de l’examen) 

   Efectiu FCGolf 

 

Nom de l’alumne: _________________________________________________________________ 

Núm. de llicència ____________________ 

Hàndicap proposat: _____  ,  ___ 

Signatura/ Segell 

 

 

 

 

 

 

*Serà imprescindible aquest full d’inscripció per poder realitzar l’examen. 


